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Creative Museum ir neatkarīga domnīca, kas analizē muzejus, 

piedāvā stratēģiskus risinājumus un profesionālus padomus















Kas ir muzejs?

Muzeju likums

7.pants. Muzeja jēdziens, 

uzdevumi un funkcijas

(1) Muzejs ir sabiedrībai pieejama 

izglītojoša un pētniecības 

institūcija, kuras uzdevums ir 

atbilstoši muzeja darbības 

specifikai vākt, saglabāt un 

popularizēt sabiedrībā dabas, 

materiālās un nemateriālās kultūras 

vērtības, kā arī sekmēt to 

izmantošanu sabiedrības 

izglītošanai un attīstībai.



Kas ir muzejs?

Ministru kabineta noteikumi Nr.532

Muzeju akreditācijas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Muzeju likuma

9. panta primo daļu

Nosaka valsts, pašvaldību, 

autonomo un privāto muzeju 

akreditācijas kārtību



Kas ir muzejs?

- Infrastruktūra

- Menedžments | Personāls

- Vietas stāsts

- Interpretācija

- Ameklētāja vajadzības

- Muzejs – vieta, kur pulcēties, 

diskutēt

- Dizains



Kas ir muzejs?

- Būt vietējiem vajadzīgam

- Uzrunāt vietējo

- Dzirdēt vietējo stāstus

- Veidot pieredzi kopā

- Stāsta atbilstība mūsdienu 

lietotājam

- Vietējo lepnums



Kas ir muzejs?
- Mājaslapa - palīgs plānot 

apmeklējumu

- Kvalitatīvs saturs

- Labas kvalitātes bildes



Kas ir muzejs?

Vide apkārt | piedāvājuma paka:

- Ēdināšana

- Naktsmītnes

- Informācijas pieejamība

- Citi objekti 

- Piedāvājuma saskaņošana

- Sadarbības



Žaņa Lipkes 

memoriāls
Vietas stāsts

Memoriāls atrodas Rīgā, Ķīpsalā, 

Mazajā Balasta dambī 9. 

Tas uzcelts blakus Žaņa Lipkes 

mājai, kurā viņš Otrā pasaules kara 

laikā iekārtoja patversmi no geto 

izglābtajiem ebrejiem.









Rundāles pils 

muzejs
Vietas stāsts

- Rundāles pils plānotājs 2015 

- Mobilā aplikācija Rundale 

Palace













Rēzeknes Zaļā 

sinagoga
Vietas stāsts

Stāsts par ebreju Rēzekni – ebreju

tradīciju, vēsturi, kultūras

mantojumu. Kas viņi bijuši, kas viņi

ir un ko mēs par viņiem zinām?

Vēsturiski šī ēka ir kalpojusi kā

sinagoga. Šobrīd tā ir pārtapusi

Ebreju kultūras mantojuma

ekspozīciju.































Alūksnes stacijas 

šķūnis |

Ekspozīcija

Vietas stāsts

Alūksnes Bānīša stacija ir vienīgā

Baltijā funkcionējošā šaursliežu

dzelzceļa gala stacija.

Stāsts par līnijas rašanos un 

nozīmīgākajiem notikumiem, par 

pasažieriem, kravām un 

dzelzceļniekiem, par 10 stacijām un 

sliežu platumiem, par to, kas 

nepieciešams, lai bānītis kustētos, 

par Alūksnes – Gulbenes bānīti 

Eiropas kontekstā.

















Kārsavas stāsti
Vietas stāsts

Kārsavas novada vēstures un sociālās

atmiņas pētījumu sērija.

Svinot Latvijas valsts simtgadi 2018.

gadā, tiks izdots rakstu krājums Kārsavas

stāsti.

Projekta ilgtermiņa mērķis Kārsavas

novada muzeja izveide.















































Himzela muzejs
Vietas stāsts

Nikolauss fon Himzels (Nikolaus von Himsel,

1729–1764)

Rīgas ārsts, enciklopēdists, ceļotājs un

kolekcionārs, kura vārdā nosauktajam vecākajam

publiskajam muzejam Baltijā 2023.gadā gaidāma

250 jubileja.

Cik daudz mēs zinām par Latvijas muzeju

tradīcijas iedibinātāju, Eiropas apceļotāju Himzelu

un viņa atstāto Apgaismības laikmeta mantojumu?























Vietas stāsta 

radīšana
Muzejs mūsdienu izpratnē

Ideja | Koncepcija

Pētniecībā balstīts stāsts

Sadarbības

Bez stereotipiem



Ineta Zelča 

Sīmansone
www.creativemuseum.lv

@inetasimansone
ineta.simansone@creativemuseum.

lv


